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Σο πρόγραμμά μασ ξεκίνθςε τον Νοζμβριο του 2016 με υπεφκυνεσ εκπαιδευτικοφσ τισ κυρίεσ 

Ντρζκθ Ελζνθ και Ρετςινά Αγγελικι. τθν ομάδα μασ προςτζκθκε και ο εκπαιδευτικόσ τρίγγοσ 

Γιϊργοσ. Σο κζμα του ιταν “Σζχνθ και ψυχικι υγεία”. το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ 

είχαμε τθν ευκαιρία να προςεγγίςουμε πολλά καινοφργια κζματα, να ςυμμετάςχουμε ςε 

βιωματικζσ δράςεισ, να ακοφςουμε, να μάκουμε και πάνω από όλα να ψυχαγωγθκοφμε 

δθμιουργικά και ευχάριςτα.  



Ζτςι, μια από τισ πρϊτεσ δράςεισ μασ ιταν το πρόγραμμα Crocus. Φυτζψαμε βολβοφσ ςτον κιπο 

του ςχολείου μασ ςτθ μνιμθ των εκατομμυρίων Εβραίων, κυμάτων του Ολοκαυτϊματοσ. 

Παράλλθλα, διαβάςαμε και ενθμερωκικαμε για το ςυγκλονιςτικό αυτό γεγονόσ του 20ου αιϊνα. 

Ζνα από τα κζματα που εξετάςαμε ιταν ο ρόλοσ τθσ τζχνθσ ςε ςυνκικεσ ςτζρθςθσ τθσ 

ελευκερίασ, θ τζχνθ τθσ εξορίασ και των ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ, κακϊσ και ό,τι αυτι 

προςφζρει ςε τζτοιεσ δφςκολεσ καταςτάςεισ. 

Θ ομάδα Αγωγισ Τγείασ ςυνεργάηεται ςτενά με το Κζντρο Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων και 

Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ “Καλλίπολισ” και με τθν κυρία Γιϊ τα Γεωργακοποφλου, Αν. Επιςτθμονικι 

Τπεφκυνθ. Ζτςι, είχε τθν ευκαιρία να επιςκεφτεί τον ηεςτό και φιλόξενο χϊρο τθσ και με τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ ίδιασ και των εκπαιδευόμενων φοιτθτριϊν Κοινωνικισ Εργαςίασ να ςυηθτιςει 

ομαδικά και να ςυμμετάςχει ςε δράςεισ με κζμα τον ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα. Για πολλοφσ 

από εμάσ οι βιωματικζσ δράςεισ ιταν μια πρωτόγνωρθ εμπειρία.  

Αγαπάμε τθν τζχνθ. Γι’ αυτό, ςτο πλαίςιο του προγράμματόσ μασ είχαμε τθν ευκαιρία να 

επιςκεφτοφμε αρκετοφσ χϊρουσ, να γνωρίςουμε και να ςυνομιλιςουμε με ανκρϊπουσ ειδικοφσ, 

να περιεργαςτοφμε, να καυμάςουμε, να προςεγγίςουμε, διάφορα ζργα τζχνθσ. Γιατί, όπωσ 

δθλϊνει και ο τίτλοσ του προγράμματόσ μασ, τζχνθ και ψυχικι υγεία είναι αλλθλζνδετα. Γιατί, θ 

τζχνθ ανακουφίηει, θρεμεί, χαλαρϊνει, κεραπεφει.  

θμαντικό μζροσ του προγράμματόσ μασ είναι τα κζματα που απαςχολοφν τουσ εφιβουσ. Γι’ 

αυτό, ζνα άλλο μζροσ του είναι αφιερωμζνο ςτθν προςφορά τθσ τζχνθσ ςτα χρόνια τθσ εφθβείασ. 

Παράλλθλα, πραγματοποιιςαμε πολλζσ ενθμερωτικζσ και βιωματικζσ δράςεισ για κζματα που 

αφοροφν ιδιαίτερα τουσ εφιβουσ.  

- Δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ για το AIDS από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ και 

Αντιμετϊπιςθσ του  AIDS 

- Ενθμζρωςθ για κζματα πρόλθψθσ του καρκίνου από τον Όμιλο Εκελοντϊν κατά του καρκίνου 

ΑγκαλιάΗΩ 

- Ομάδεσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και επικοινωνίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα από το διεπιςτθμονικό 

προςωπικό του "Καραμανδάνειου" 

- Σο ςχολείο μασ εκπροςωπικθκε ςτθν επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με κζμα “Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 

χολικισ Κοινότθτασ για το ακχαρϊδθ Διαβιτθ και τθν Παιδικι Παχυςαρκία” που διοργανϊκθκε 

από το Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πατρϊν «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ», το T.E.I. Δυτικισ Ελλάδοσ, τθ 

Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ – Σμιμα Αγωγισ Τγείασ, τθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ – Σμιμα Αγωγισ Τγείασ, τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ & 



ΔΕ Δυτικισ Ελλάδοσ και τθν Ζνωςθ Γονζων & Κθδεμόνων Διμου Πατρζων, ςτο πλαίςιο του 

πενκιμερου Φεςτιβάλ Αγωγισ Τγείασ. 

Κορυφαία ςτιγμι του προγράμματόσ μασ ιταν θ τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι μασ ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ Επιδαφρου, τθν Καλαμάτα, τθ Μεκϊνθ και τθν Πφλο. 

τθν Επίδαυρο, επιςκεφκικαμε το μουςείο, καυμάςαμε το αρχαίο κζατρο, περιθγθκικαμε ςτον 

χϊρο του Αςκλθπιείου. Γιατί, αν ςιμερα είναι αναγνωριςμζνθ θ δραματοκεραπεία και γενικά ο 

κεραπευτικόσ ρόλοσ τθσ τζχνθσ, οι απαρχζσ βρίςκονται ςτθν αρχαία Επίδαυρο, όπου το κζατρο 

ιταν μζροσ του Αςκλθπιείου, κακϊσ είχε γίνει αντιλθπτι θ μεγάλθ ςυμβολι τθσ τζχνθσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν ςωματικϊν και ψυχικϊν. Αυτι ιταν μία ακόμα ενότθτα του 

προγράμματόσ μασ, ο κεραπευτικόσ ρόλοσ τθσ δραματικισ τζχνθσ. 

Θ πόλθ τθσ Καλαμάτασ ιταν ο επόμενοσ μεγάλοσ ςτακμόσ τθσ εκδρομισ μασ. Σθν επιλζξαμε, γιατί 

είναι θ πόλθ που από το 1995 κάκε καλοκαίρι οργανϊνει το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Χοροφ. 

Επιςκεφκικαμε το Αρχαιολογικό Μουςείο Μεςςθνίασ, τον βυηαντινό ναό των Αγίων Αποςτόλων, 

τθ Δθμοτικι χολι Χοροφ, όπου είχαμε ςυνάντθςθ με τθν Καλλιτεχνικι Διευκφντρια του 

Φεςτιβάλ, κ. Κατερίνα Καςιοφμθ, καυμάςαμε και περιθγθκικαμε ςτο υπερςφγχρονο Μζγαρο 

Χοροφ, μαηί με τθν κυρία Λαδά Μαρία, ςτζλεχοσ του Φεςτιβάλ. Σζλοσ, επιςκεφκικαμε το 

υπαίκριο ςιδθροδρομικό πάρκο τθσ πόλθσ και περιθγθκικαμε ςτο ιςτορικό τθσ κζντρο.  

Σθν τελευταία θμζρα, επιςτρζφοντασ από τθν Καλαμάτα, πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ ςτο 

υπζροχο κάςτρο τθσ Μεκϊνθσ, ζνα από τα ςθμαντικότερα οχυρωματικά κτίςματα ςτον ελλθνικό 

χϊρο κατά τον Μεςαίωνα, ςτθν Πφλο και τθν Κυπαριςςία. 

Ζτςι, το πρόγραμμά μασ αυτι τθ χρονιά ζφταςε ςτο τζλοσ του. Οπωςδιποτε κζλουμε να 

ευχαριςτιςουμε τθν υπεφκυνθ Αγωγισ Τγείασ, κυρία Θωμοποφλου Ιωάννα και τθ Διευκφντρια 

του Λυκείου μασ, κυρία Κοπανά Αλεξάνδρα, κακϊσ και τουσ ςυναδζλφουσ μασ για τθν 

υποςτιριξι τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματόσ μασ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν 

πραγματοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ. Αν και το πρόγραμμά μασ κάπου εδϊ 

ολοκλθρϊνεται, ιδθ ςκεφτόμαςτε και ςχεδιάηουμε νζεσ  δράςεισ για νζεσ εμπειρίεσ. Γιατί για 

εμάσ θ Αγωγι Τγείασ δεν είναι ζνα πρόγραμμα. Είναι ςτάςθ ηωισ!!! 



 

 


